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Anonymizováno dle zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

 

 

V Ý P I S  

 usnesení z 23. schůze Rady města Vracova konané dne 19.9.2019   

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 23. schůze Rady města Vracova. 
 

2) Rada města Vracova bere na vědomí požadavek tenisového klubu do rozpočtu města na rok 
2020, který přednesl pan XXX. 
 

3) Rada města Vracova bere na vědomí „Zprávu o kulturní činnosti ve městě“, kterou předložila 
paní Jana Fridrichová. 

 
4) Rada města Vracova bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé rady. Zápis z minulé schůze 

RM ověřil pan radní Mgr. Zdeněk Hlavsa a nevznesl žádnou připomínku. Zápis se tím 
považuje za schválený. 
 

5) Rada města Vracova bere na vědomí žádost pana XXX o udělení čestného 
občanství/pamětního listu panu Bernardu Papánkovi za jeho za odvahu a vlastenectví, které 
projevil v boji proti nacistům. O udělení čestného občanství rozhoduje zastupitelstvo města 
podle § 84 odst. 2 písm. t) zákona o obcích. 
 

6) Rada města Vracova schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru ve výši 11.000 Kč 
manželům XX a XX XXX jako příspěvek na náklady ženatých stárků v roce 2019. 
 

7) Rada města Vracova schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru ve výši 13.000 Kč 
panu XXX jako příspěvek na náklady svobodného stárka v roce 2019. 
 

8) Rada města Vracova schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru ve výši 11.000 Kč 
slečně XXX jako příspěvek na náklady svobodné stárky v roce 2019. 
 

9) Rada města Vracova schvaluje pořízení dřevěných vstupních dveří do radniční budovy 
a oslovení tří dodavatelských firem. 

 
10) Rada města Vracova schvaluje příspěvek na úhradu části nákladů oprav značení na Vinařské 

stezce Podluží, a to ve výši 40% z celkových nákladů, tedy 687,28 Kč. Moravské vinařské 
stezky spravuje ve spolupráci s moravskými obcemi nadace Partnerství. Částečný finanční 
příspěvek na údržbu cykloznačení logovaných tras poskytuje Jihomoravský kraj. 
 

11) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. 1040016927/001 o smlouvě budoucí            
o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění distribuční soustavy – kabelové vedení 
NN, pilířová skříň NN na části pozemku parc. č. 1075/1 v obci a k. ú. Vracov ve prospěch 
E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu ve výši celkem 3.100 Kč (stavba: „Vracov, 
Nádražní, úprava kNN, “). 

 
12) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29. 11. 2018 

s XXX na byt č. 11 v Domě s pečovatelskou službou Vracov, Luční 1590, Vracov, kterým se 
mění čl. III. odst. 1 smlouvy takto: „Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně.“ 
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13) Rada města Vracova schvaluje zveřejnění záměru uzavření Smlouvy                                                    
č. 9417001453.001/2019/4000225643 o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při 
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi Městem Vracov a GasNet 
s. r. o. IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem za účelem 
provozování PZ „IS lok. Olšíčka, Vracov (číslo stavby 8800087321, STL plynovod)“. 

 
14) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku 

parc. č. 2219/1 v obci a k. ú. Vracov s XXX a XXX. – provedení stavby vodovodní přípojky 
k rodinnému domu čp. 629, který je součástí pozemku parc. č. 2320 v ul. Sportovní v obci a k. 
ú. Vracov, a to překopem za jednorázovou úhradu 300 Kč. 
 

15) Rada města Vracova bere na vědomí výsledek díla - vypracovanou projektovou dokumentaci 
„Projektová dokumentace – Stavební úpravy objektu zázemí městského stadionu“ dle smlouvy 
o dílo č. 1i/2018 ze dne 13. 3. 2018 a souhlasí se zasláním výzvy k vypracování PD pro 
provedení stavby v souladu s čl. 2.4. smlouvy o dílo za cenu 360.580 Kč vč. DPH dle čl. 6.1.3. 
smlouvy o dílo. 

 
16) Rada města Vracova bere na vědomí výsledek díla - vypracovanou projektovou dokumentaci 

„Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov, v k. ú. Vracov“ dle smlouvy o dílo         
č. 11-2-2019 ze dne 19. 3. 2019.  

 
17) Rada města Vracova bere na vědomí výsledek díla - vypracovanou projektovou dokumentaci 

„Projektová dokumentace - technická infrastruktura náměstí + Obecní dům“ dle smlouvy o dílo 
č. 1i/2017 ze dne 5. 10. 2017. 

 
18) Rada města Vracova souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na akci „Vracov – předláždění 

ploch ve sklepních uličkách Baráky“ a s oslovením tří dodavatelských firem, jmenuje 
tříčlennou komisi pro výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Vracov – 
předláždění ploch ve sklepních uličkách Baráky“ ve složení starosta Jaromír Repík, vedoucí 
odb. investic Ing. Petr Loprais a radní Mgr. Zdeněk Hlavsa (náhradník: tajemnice) a schvaluje 
návrh smlouvy o dílo do zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Vracov – předláždění ploch ve sklepních uličkách Baráky“ včetně výše smluvních pokut          
a výše úroků z prodlení, a to v předloženém znění dle přílohy, kterou tvoří návrh smlouvy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 
 


